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o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 21. 11. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva 

Zriaďovateľ Regionálny úrad školskej správy Banská Bystrica 

 
 Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

Ing. Mária Vicanová, riaditeľka školy 

 

 V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6028/2022-2023 zo dňa 10. 11. 2022 inšpekciu  
 vykonala: 
Mgr. Gabriela Fuňáková, školská inšpektorka, 
ŠIC Banská Bystrica  

........................................................ 

  

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školách pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 6058/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 01. 03. 2022 – 03. 03. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali: 
Mgr. Gabriela Fuňáková; Mgr. Dagmar Záborská; 
 
Zistené nedostatky: 
Z tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky v dodržiavaní právnych predpisov týkajúce sa 
školského poriadku (nezapracovanie častí týkajúcich sa  výkonu práv a povinností zákonných 
zástupcov žiakov a ochrany žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou 
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a násilím) a personálneho riadenia (pedagogická zamestnankyňa nespĺňala kvalifikačné 
predpoklady na výkon pedagogickej činnosti). 
Štátna školská inšpekcia uložila škole vykonať rediagnostické psychologické vyšetrenia trom 
žiakom z dôvodu potreby spoľahlivejšej diagnostiky ich rozumových schopností (Sofia Anna 
Ševcová, nar. 15. 11. 2014, Liliana Bartošová, nar. 10. 01. 2015, Ivan Rigo, nar. 23. 10. 2011), 
v inom zariadení výchovného poradenstva a prevencie ako bola realizovaná prvotná 
diagnostika. Odporučila škole vypracovávať IVP len žiakom s ťažkým alebo hlbokým stupňom 
mentálneho postihnutia a žiakom, ktorým príslušné poradenské zariadenie odporučilo 
postupovať vo výchove a vzdelávaní podľa IVP a realizovať v nadväznosti na psychologické 
rediagnostické vyšetrenie vykonané po prvom roku zaškolenia žiakov aj opakované 
špeciálnopedagogické vyšetrenie. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. IVP vypracovávať žiakom s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 
a žiakom, ktorým príslušné poradenské zariadenie odporučilo postupovať vo výchove 
a vzdelávaní podľa IVP. 
Z pedagogickej dokumentácie žiakov vyplynulo, že IVP vypracovali žiakom s ťažkým 
alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiakom, ktorým bolo vzdelávanie 
podľa IVP odporúčané príslušným poradenským zariadením. Novoprijatému žiakovi 
s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia IVP nevypracovali. 
Odporúčanie bolo akceptované. 

 
2. Realizovať v nadväznosti na psychologické vyšetrenie vykonané po prvom roku 

zaškolenia všetkých žiakov aj špeciálnopedagogické vyšetrenie s cieľom stanoviť 
optimálne podmienky ich vzdelávania. 
Kontrolou správ z diagnostických vyšetrení vyplynulo, že opakované 
špeciálnopedagogické vyšetrenie v nadväznosti na psychologické rediagnostické 
vyšetrenie realizované po prvom roku zaškolenia vykonali 2 z 5 žiakov. 
Odporúčanie nebolo akceptované. 

 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zapracovať časti o výkone práv a povinností zákonných zástupcov žiakov a ochrany 
žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím v školskom 
poriadku. 
V školskom poriadku platnom od 02. 05. 2022 boli zapracované práva a povinnosti 
zákonných zástupcov i podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 
a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím. 
Opatrenie bolo splnené. 
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2. Zabezpečiť splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti 
1 pedagogického zamestnanca. 
Riaditeľkou školy predložená dohoda o zmene pracovných podmienok preukázala, 
že zamestnankyňa, ktorá 25. 08. 2022 ukončila magisterské štúdium v študijnom 
programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, bola  preradená na pracovnú pozíciu 
učiteľky a následne jej riaditeľkou školy bola stanovená požiadavka na splnenie 
osobitných kvalifikačných predpokladov. So zamestnankyňou nespĺňajúcou 
kvalifikačné predpoklady na pozíciu učiteľky podpísala riaditeľka školy dohodu 
o zmene pracovných podmienok, ktorou bola preradená na pracovnú pozíciu 
pedagogickej asistentky, na výkon ktorej kvalifikačné predpoklady spĺňala. 
Opatrenie bolo splnené. 
 

1.2.3  Plnenie uložených opatrení 
1. Zabezpečiť rediagnostické psychologické vyšetrenie trom žiakom školy z dôvodu 

potreby spoľahlivejšej diagnostiky rozumových schopností – Sofia Anna Ševcová, 
nar. 15. 11. 2014, Liliana Bartošová, nar. 10. 01. 2015, Ivan Rigo, nar. 23. 10. 2011 - 
v inom zariadení výchovného poradenstva a prevencie ako bola realizovaná prvotná 
diagnostika. 
Komparáciou údajov v predložených správach zo psychologických vyšetrení uvedených 
troch žiakov vyplynulo, že psychologické rediagnostické vyšetrenia vykonané 
za účelom stanovenia spoľahlivejšej úrovne ich rozumových schopností boli 
zrealizované v inom zariadení výchovného poradenstva a prevencie1, ako bola 
uskutočnená ich prvotná diagnostika. Závery v správach boli školou akceptované, 
k zmene formy vzdelávania nebolo nutné pristúpiť. 
Opatrenie bolo splnené. 

 
 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala 1 z 2 odporúčaní. Vypracovaním IVP žiakom s ťažkým alebo 
hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiakom, ktorým príslušné poradenské zariadenie 
odporučilo postupovať vo výchove a vzdelávaní podľa IVP, škola zabezpečila optimálne 
podmienky na ich edukáciu. Odporúčanie týkajúce sa zrealizovania špeciálnopedagogického 
rediagnostického vyšetrenia po prvom roku zaškolenia žiakov nebolo akceptované. Vyšetrenia 
boli vykonané len 2 z 5 žiakov, v dôsledku čoho škola nezabezpečila podmienky na saturáciu 
ich potrieb. 
Dve opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli splnené, čím sa vytvorili predpoklady na zlepšenie 
riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania. Do školského poriadku boli v súlade s právnym 
predpisom zapracované práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov a ochrany žiakov 
pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím. Zaistením pedagogického 
zamestnanca spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady boli vytvorené predpoklady 
na skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu.  
Splnením uloženého opatrenia boli s cieľom spoľahlivejšej diagnostiky rozumových 
schopností zrealizované rediagnostické psychologické vyšetrenia trom žiakom, závery ktorých 

                                                           

1 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Spojenej školy, Školská 5, Nová Baňa;  
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boli školou akceptované. K návrhu na zmenu formy vzdelávania nebolo potrebné pristúpiť, 
aktuálne diagnostické vyšetrenia potvrdili závery prvotnej diagnostiky. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 

1. správa o splnení prijatých a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich 
príčin, 

2. školský poriadok, 
3. návrhy na vzdelávanie žiakov, 
4. správy z diagnostických vyšetrení, 
5. doklady o vzdelaní PZ. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Gabriela Fuňáková 
Dňa: 23. 11. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Mgr. Gabriela Fuňáková 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Mária Vicanová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 01. 12. 2022 v Banskej 
Bystrici:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 
Mgr. Gabriela Fuňáková     ..................................................... 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Ing. Mária Vicanová      ..................................................... 
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
Ing. Mária Vicanová, riaditeľka školy    .................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Gabriela Fuňáková, školská inšpektorka  ..................................................... 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 
 


